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 مقدمة:

 املتقدمة تلك يف سواء تمعات،جملا خمتلف يف التنمية جمال يف أمهية األكثر الشواغل من الصحة مسألة أصبحت لقد
 حد على اهتمؤشرا وأحد املستدامة التنمية حتقيق يف تساهم اليت العوامل أهم بني من بوصفها وذلك املتخلفة، وأ

 االقتصادية، اإلنتاجية ورفع اإلنتاج لزيادة مفتاحا كذلك تعترب اهنفإ ا،هتذا حد يف قيمة الصحة متثل حني ففي ،سواء
 التنمية نواة هو الذي لإلنسان الصحية األوضاع وتطوير حتسني دون حقيقية، تنمية حتقيق املمكن غري من حيث

ة ومستدامة، ومن جانب أخر إذا ما  املكتمل صحيا هو القادر على بناء تنمية صحيح اإلنسان إن ذلك وهدفها،
 العوامل من العديد هناك فان ملعاجلته، والتطبيب املرض يف التحكم هو الصحة جمال يف والرئيسيكان العامل املباشر 

 الصحي والصرف املياه بقطاعات ذلك ويقرتن، الصحة لقطاع املباشر التحكم نطاق خارج تقع واليت احلامسة
 .البيئة وخاصة والزراعة والطاقة واإلسكان والريفية احلضرية واحلياة والتعليم

 ذلك يف مبا عديدة ميادين يف واالجنازات النمو بعض اجلزائري تمعجملا حياة من األخرية السنوات شهدت لقد
 اهلياكل عدد حيث من الصحي املشهد على ونوعية كمية جذرية تغريات طرأت، حيث الناس صحة حتسني

 اخلاص القطاع ولوج مع خاصة املاضي، العقد مدى على الصحي الجملا يف العاملني املعنيني وكذا واإلمكانيات
 .اجلزائر يف الصحي املستوى لرتقية الدولة جلهود داعما سندا وأصبح الصحة جمال

 تعوق اليت القيود أحد يشكل الصحية احلالة ضعف يضل املؤكدة، الصحي الجملا يف التقدم هذا أشكال كل رغم
 تساؤل حول تتمحور الجملا هذا يف طرحها ميكن اليت اإلشكالية فان هنا من انطالقا، و املستدامة التنموية العملية
  دور السياسة الصحية في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر؟ ما  :وهو أساسي

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا الدراسة اىل عدة حماور:

 املفاهيمي للسياسة الصحية والتنمية املستدامةاإلطار -أوال

   -ثانيا

 

 

 

 



 تعريف السياسة الصحية: 1-1

البرامج مجموعة من األهداف و للعلوم االجتماعية اىل أن السياسة الصحية هي: " يشري تعريف املوسوعة الدولية 
وتنفيذية  ارات تشريعيةاألساسية المعلنة في مجال الصحة، تصاحبها مجموعة من األفعال المتجسدة في قر 

وبرامج العمل المقترحة للحكومات، تحدد كيفية صنع األهداف العامة الصحية مصحوبة بكيفية التنفيذ 
واإلدارة للخدمات الصحية من انخراط الحكومة وتأثيرها في نشاطات كل من القطاعين الخاص والعام في 

 .1"يةالمجال الصحي بغية تحقيق األهداف العامة بكفاءة وفاعل

جزءا  والتي تشكلمجموعة من العالقات المترابطة والمتكاملة من القرارات والنشاطات أو هي عبارة عن: " 
  2"من استراتيجية تقديم خدمات الرعاية الصحية

موقف الحكومة الرسمي في ميدان الصحة، والذي تعبر عنه من خالل الخطابات الرسمية أو هي عبارة عن: "
 3"وثائقها الدستورية اإلداريةأو من خالل 

اح هذه الطرق املناسبة إلجنختيار إهداف و ة الصحية يف حتديد األولويات واألأما فيما خيص خصائص السياس
 4ات السكانصالح اخللل وفقا ما يتالءم واحتياجإالسياسة وتوفري قواعد قانونية لتسطري السياسة الصحية وحماولة 

  :الصحيةأهداف وأهمية السياسة -1-2

تعمل السياسة الصحية على توضيح كيفية اختاد القرار يف املؤسسة الصحية، كما حتدد اخلطوط العريضة للمؤسسة 
 واألهداف اليت ترغب املؤسسة الصحية يف حتقيقها.

 :5وباملقابل تعمل أمهية السياسات الصحية من خالل

لصحية، ارسم السياسات الصحية من قبل أعلى سلطة يف الدولة أو من قبل أعلى مستوى اداري يف املؤسسة -1
لعليا، فااللتزام اوبالتايل فان عملية االستجابة لسياسة صحية تكون أكرب ما ميكن عندما ترتبط باملستويات اإلدارية 
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وضع السياسة باملستوى اإلداري الذي قام باختاذ القرار و قا واالستجابة واالهتمام بالسياسة الصحية مرتبط ارتباطا وثي
 الصحية

وجود عدة طرق وأساليب لوضع السياسات الصحية، فتعود طرق وضع السياسات الصحية وأساليبها يعطي -2
أمهية هبذه السياسات فأحيانا توضع هذه السياسات لالستجابة ملطالب اإلدارة العليا وبالتايل يتم اختاذ السياسة 

 ضعت من أجله تنبع من طبيعة اهلدف الذي و  بطريقة معينة، وأحيانا لتحقيق أهداف معينة، فأمهية السياسة الصحية

ختتلف القطاع الصحي من دولة اىل أخرى ولكنه عموما يتشكل من القطاع الصحي العمومي والقطاع الصحي -3
اخلاص، فضال عن بعض القطاعات الصحية األخرى تبعا لطبيعة النظام الصحي لتلك الدول، ولكن ال ميكن ألي 

 ة الصحية منهما االنفراد بوضع السياس

الساسة الصحية سياسة غامضة كوهنا ناجتة عن عدم وضوح األسباب احلقيقية لرسم بعض السياسات الصحية، -4
فقد يتم وضع السياسة الصحية ألسباب سياسية أو تارخيية، فغموض بعض السياسات الصحية أعطاها أمهية من 

 السياساتحيث عدم املعرفة احلقيقية للهدف املراد حتقيقه من مثل هذه 

 تقسيمات السياسة الصحية:-1-3

 :6بتقسيم السياسة الصحية على النحو التايل قام العديد من املفكرين

  :1994تقسيم الدكتور والت -أ

قسم السياسة الصحية اىل سياسة كبرية وسياسة صغرية، حبيث متيزت الكبرية بأهنا هتتم بكل الناس يف اجملتمع 
وضوع فتهتم باجملتمع احمللي واالهداف قصرية املدى، كما أنه يتناول مأما السياسة الصغرية  املدى،وباألهداف طويلة 
 حمدد وليس شامل.

 :1994تقسيم الدكتور فرانك -ب

 ىل أربعة مستويات:إقسم السياسة الصحية 

يرتبط هذا املستوى من املستويات باملظاهر واألمور العامة للنظام الصحي ومدى التخطيط  :مستوى النظام-1
 لصحي،اوتعليم املوارد الصحية البشرية، كما يفسر أيضا طبيعة العالقة بني القطاعات الصحية املختلفة داخل النظام 

  وعالقة القطاع الصحي باألنظمة والقطاعات األخرى غري الصحية.
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 :لبرامجمستوى ا-2

حيدد هذا املستوى من السياسات أولويات الرعاية الصحية وطبيعة الربامج الصحية املراد تنفيذها لتحقيق أهداف 
النظام الصحي، باإلضافة اىل حتديد األساليب والطرق اليت من خالهلا يتم توزيع املوارد املادية والبشرية بصورة مثالية 

 واالستفادة منها قدر اإلمكان

 ى التنظيم:مستو -3

 .طريقة العمل واإلنتاجية وتقدمي اخلدمات الصحية وكيفية زيادة جودة اخلدمة الصحية ومستواها حيدد هذا املستوى

 : مستوى األداء-4

حيتوي هذا املستوى على األنظمة التنفيذية للعمل يف املؤسسة الصحية كتوضيح لنظام املعلومات اإلداري املعمول 
 به وأنظمة شؤون العاملني واحلوافز وأنظمة العمل التنفيذية لبقية أقسام وحدات املؤسسة الصحية 

 :التقسيم العام للسياسات -2

 :7ىلإحيث قسمت السياسات 

: تلك السياسات اليت يتم من خالهلا وضع القواعد اليت تعتمد عليها متخذا القرار يف وضع يتاسياسات الم-أ
 السياسات يف القطاع الصحي وهي تضم نظام ووضع السياسات 

وهي السياسة اليت تضم جمموعة متقدمة من السياسات وتضم السياسات االرشادية العامة  :سياسات الميغا-ب
 خرى األقل منها مستوىوالتوجيهات للسياسات األ

 وميكن حتديد مستوى امليغا يف السياسة الصحية إذا توفرت على األمور التالية:

 دور املؤسسة الصحية يف التنمية االقتصادية أو االجتماعية أو القطاع الصحي يف الدولة توضيح-1

 القاعدة األساسية وقيم املؤسسة الصحية -2

 هداف اليت ترغب املؤسسة يف حتقيقها ولويات واألتوضيح األ-3

 بيان معدل التعيني املطلوب يف املؤسسة ومعدل املخاطرة والتطلعات املستقبلية -4

                                                           
 999صالح حممود دياب، مرجع سابق، ص 7 



 حتديد املساءلة ونوعيتها-5

ة اىل وهي السياسات التنفيذية اليت هتتم باألمور الروتينية البسيطة باإلضاف السياسات المحددة التنفيذية:-ج
 وهي أدىن املستويات يف تقسيم السياسات الصحية من حيث املستوى اإلداري والتكاليفل، ظروف وتفاصيل العم

 :8مقومات السياسة الصحية فيما يلي تتمثل: مقومات السياسة الصحية-1-3

 : االلتزام السياسي-1

ىل الواقع، إيتطلب التزاما سياسيا صرحيا لتحقيق األهداف املنشودة وترمجتها  ن رسم وتنفيذ السياسة الصحية الوطنيةإ
مبعىن أنه قبل وضع السياسة يلزم اختاد قرارات قاطعة تلزم هبا مجيع القطاعات املهتمة بشؤون الصحة، كما جيب 

رد املالية الالزمة لتنفيذ اتعبئة الرأي العام وتوضيح احلقائق له، حىت ميكن التغلب على مجيع العقبات وتوفري املو 
   السياسة.

 :االعتبارات االجتماعية-2

ياة السيما وهتدف اىل حتسني نوعية احل الشاملة،السياسة الصحية تتكامل مع السياسات االجتماعية واالقتصادية  
جملتمع اليت هي بأمس اكتقليص اهلوة بني األغنياء والفقراء، مبعىن ختصيص جزء من املوارد لفئات   للمحرومني،بالنسبة 

 احلاجة اليها

 :مشاركة المجتمع-3

ال بد من اختاد التدابري املالئمة لضمان املشاركة احلرة والواعية من اجملتمع، حبيث يتحمل االفراد واالسرة واجملتمعات 
 ةمسؤولية صحتهم ورفاهيتيهم بغض النظر مسؤولية احلكومات عن صحة شعوهبا، وتعترب هذه املشاركة ضرور 

 اجتماعية واقتصادية

 :اإلصالح اإلداري-4

مبا فيها  يكون من الضروري تعزيز وتكييف اهلياكل والنظم يف مجيع القطاعاتبغية كفاءة السياسة الصحية وتنفيذها 
القطاع الصحي، كما تبادر للتنسيق املشرتك بني قطاع الصحة ومجيع القطاعات األخرى، ولتحقيق ذلك ال بد من 

 .9يف النظم اإلدارية لضمان التنسيق على مجيع املستويات بغية تقوية هذه النظم على املستوى احملليإعادة النظر 
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 :تخصيص الموارد المالية-5

عند وضع السياسة الصحية الوطنية تربز احلاجة اىل ختصيص املوارد املالية وزيادة امليزانية الصحية ألقصى حد ممكن، 
 اخلدمة والناتج وارتفاع أجور العاملني والتقدم السريع يف جمال التكنولوجيا الصحية.التكلفة بالنظر للزيادة يف 

 :سن التشريعات-6

جيب سن تشريعات جديدة تعىن حبماية البيئة والضمان االجتماعي والتأمني الصحي، ومن املفيد يف هذا اإلطار 
  طالع على التشريعات الصحية يف مجيع الدول اإل

  :عداد خطة عملإ-7

ترتجم السياسة الصحية اىل برامج وخطة عمل حمددة، كما جيب جتديد األغراض الواجب بلوغها وما يتصل هبا من 
أهداف مباشرة، كما جيب أن تشمل خطة البحث تفاصيل كاملة ملا جيب عمله واإلطار الزماين وتقدمي االحتياجات 

 والكوادر الالزمة ملراقبة تنفيذ وتقييم النتائج 

 المستدامة:تعريف التنمية  – 1 – 2

مبفهوم  حد كبري إىل تتماثل كانت الضيق مفهومها يف أهنا حىت بل االقتصادي ، بالنمو التنمية مفهوم ربط لطاملا
على النمو  فقط مقتصرا التنمية مفهوم يعد مل اإلمنائي ، املتحدة األمم برنامج تقارير صدور النمو االقتصادي ، ومع

 السياسية وباقي واحلريات واملعنوية املادية احلياة ونوعية ظروف حتسني ضرورة للتأكيد على تعداهبل  االقتصادي ،
 الزمين بإضافة البعد التنمية ، مبفهوم التعريف يف إضافية نقلة وهكذا برزت باحلياة اإلنسانية ، ذات العالقة اجلوانب

 .املستدامة أصبحت التنمية وبذلك التنمية ، عوائد القادمة من األجيال العدالة يف استفادة توفر وجوب منطلق من هلا

 (Brundtland)جلنة  خالل من 1987 سنة املستدامة مفهوم التنمية إىل رمسي بشكل مرة ألول التطرق مت لقد
 مجموعة" فهي ،"القادمة المساس باحتياجات األجيال دون الحالي الجيل حتياجاتإ تلبية" ا:بأهن عرفتها اليت
 10"المستقبل نحو الموجهة واألنشطة السياسات من

 نطاق توسيع من اجملتمع أفراد مجيع متكن ومطردة مستمرة ولكنها عملية واحدة،نقلة  ليست املستدامة فالتنمية
 األجيال مثارها جتين كما ،احلاضر اجليل جيين مثارها حمصلة يكفل حتقيق مبا وتوظيفها ممكن حد أقصى إىل قدراهتم

                                                           
  92 – 90، جامعة احلاج خلضر باتنة، ص ص 9090 – 9001، 00، عدد جملة الباحثبومعراف الياس، عماري عمار، من أجل تنمية صحية مستدامة يف اجلزائر،  10 



حتياجات إ" تلبية احتياجات الحاضر دون االخالل بالقدرة على تلبية  هي:فالتنمية املستدامة  القادمة،
 والتقدم.وهو ما يوحي بالتغيري وبالتطور ، "المستقبل

" الطموح الى غد أفضل على تلبية المستويات االقتصادية  تعين:وبعبارة أخرى فان التنمية املستدامة  
حيث أن تحقيق أغراض التنمية رهين بما توفره البيئة من  ومواردها،واالجتماعية بدون االخالل بالبيئة 

 .11"موارد

 قدرة األجيال أن تعرض للخطر دون الراهنة األجيال لحاجات تستجيب تنمية "هي: املستدامة كما أن التنمية
 البيئة تدهور إلى يؤدي الذي التعارض من الحد محاولة "هي:أو  12"األخرى هي حاجاتها تلبية على القادمة

 .13"البيئة واالقتصاد  بين تكامل إلحداث إيجاد وسيلة عن طريق

قدرة  تدمري إىل تؤدي ان احلاضر دون تلبية حاجات هي" كما يلي فتعرفها املستدامة للتنمية العاملية اللجنة أما 
، كما تعرف التنمية املستدامة بأهنا : " كما تعترب التنمية املستدامة  14اخلاصة" احتياجاهتا تلبية على املقبلة األجيال

يل عملية معقدة واعية على المدى الطو عن: "تغيريا اجتماعيا موجها من خالل أيديولوجية معينة ، وهي عبارة 
ذا واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والتكنولوجية ، في هشاملة ومتكاملة في أبعادها السياسية 

المجال يجب عدم تجاهل الضوابط البيئية ، وتجنب دمار الموارد الطبيعية ، وتطور الموارد البشرية ، 
وتحدث تحوالت في القاعدة الصناعية السائدة ، وبهذا فان عملية التنمية هي عملية موجبة باتجاه األفضل 

 التنمية ومناحي االستثمار املوارد وتوجيهات فيها استغالل يتناغم ، أو أهنا : "عملية 15"  فراد المجتمعأل
 ".وتطلعاته اإلنسان للوفاء حباجيات احلاضر واملستقبل إمكانات من كال يعزز حنو على وتغري املؤسسات التكنولوجية

 ستخدامها للمواردإ منظور من التواصل و االستمرار على القدرة ذات الحقيقية التنمية :"بأهنا أيضا تعرف كما
 التوازن لها لذلك ضابط كمحور البيئي التوازن تتخذ إستراتيجية خالل من أن تحدث يمكن والتي الطبيعية

 خالل من معيشة األفراد رفع إلى يهدف والذي البيئي اإلطار االجتماعي خالل من يتحقق أن يمكن الذي
،أما بالنسبة  16" اإلطار البيئي تكامل تحافظ على التي والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية النظم

 تعريف حسب "والتنمية املستدامة املشرتك مبستقبلنا " املعنون التقرير يف املستدامة للتنمية العاملية لتعريف اللجنة
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 األجيال المقبلة قدرة تدمير تؤدي إلى أن دون الحاضر حتياجاتإ تلبية " هي 1987 عام اللجنة هذه وضعته
، كما أن مفهوم التنمية كعملية دينامية متحركة تستدعي أال تقتصر قابلية  "17الخاصة إحتياجاتها تلبية على

االستمرار يف التحسن على اجليل احلايل يف فرتة زمنية معينة ، بل ال بد من أن يتم التحسن اىل األفق الزمين اىل 
احلياة لألجيال املتعاقبة ، وما يضمن هلا شروط الوفاء املناسب حباجاهتا ، وما ينجم عن ذلك من  البعيد اىل حالة

تنمية قدراهتا املتنوعة ، واالنتفاع األمثل هبا ، ليس من العدل متتع اجليل احلاضر واستهالكه لكل املوارد اإلمنائية 
وتطور  مفهوم التنمية املستدامة اليت تعترب حالة وجود ويسرتدها ، وال يرتك شيئا لألجيال املقبلة ، ومن هنا حاء

مستمر هتدف اىل توفري الرفاهية االقتصادية ألجيال احلاضر واملستقبل ، واحلفاظ على البيئة وصيانتها ، وحفظ نظام 
 . 18دعم احلياة

  المستدامة:المقومات األساسية للتنمية  – 2 – 2

مية املستدامة واليت تعترب مبثابة مرتكزات التن أساسية،من توفر عدة مقومات إلرساء مفهوم التنمية املستدامة ال بد 
 :  19وميكن اجيازها فيما يلي

  :للسكان اإلنسانية الحاجات / تلبية1

 للمجتمع األساسية الوفاء باالحتياجات يضمن مبا املوارد توجيه إعادة هو املستدامة، للتنمية األساسية الوظيفة
 عاملا أن اقتناعها انطالق من الفقر على القضاء مسألة على كثريا ترتكز جندها لذلك معيشتهم، مستوى وحتسني
 واالقتصادية. واالجتماعية البيئية لألزمات عرضة شك دون سيكون والالمساواة الفقر يستوطنه

  السليمة: البيئية / اإلدارة9

 قادرة إدارة مل توجد ما حاجاهتا، تلبية على املقبلة األجيال بقدرة إخالل دون احلاضر احتياجات تلبية ميكن ال
 .البيئية القيود إطار ويف إهدار دون الطبيعية، املوارد من االستفادة استمرارية ضمان على

 البشرية التنمية بأن املتحدة، األمم عن الصادر-والتنمية البيئة- املتحدثني مذكرات تتضمن :البشرية / التنمية3
 والتنمية مستدامة، بشرية تنمية بدون املستدامة للتنمية وجود ال أنه هذا ويؤكد لالستمرار، القابلة تساوي التنمية

                                                           
 ، املرجع السابقبوزيان الرمحاين هاجر، بكدي فطيمة 17 
رحات عباس ت األساسية، جامعة فسقين فاكية، التنمية اإلنسانية املستدامة وحقوق االنسان، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، ختصص حقوق االنسان واحلريا 18 

  00، ص 9090/  9001سطيف، كلية احلقوق، السنة اجلامعية 
دخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة : حالة سوناطراك ، شهادة ماجستري يف العلوم االقتصادية ، ختصص : الطاهر خامرة ، املسؤولية البيئية واالجتماعية م19 

  22 – 29، ص ص   9001/9000اقتصاد وتسيري البيئة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، السنة اجلامعية 



 السياسية، احلرية املعرفة، اكتساب اخليارات هذه وأهم اجملتمع، أمام املتاحة اخليارات عملية توسيع هي البشرية،
 .اإلنسان حقوق ضمان

 :البيئي / االقتصاد4

 النجاح على مدى تعتمد املستدامة التنمية فإن لذلك والتنمية، البيئة بني للتفاعالت العصيب اجلهاز االقتصاد يعترب
 .البيئي والنظام االقتصادي النظام بني املوازنة يف

  :النظيفة( التكنولوجيا)بيئيا  السليمة / التكنولوجيا1

 توجيه إعادة من بد ال لتحقيق التنمية املستدامة وعليه بالبيئة، مضرة تكنولوجيا مع املستدامة التنمية تتعارض
 التلوث من أقل قدرا للموارد والطاقة وتولد أقل استخدام وذات للبيئة مالئمة أكثر جيعلها مما املستخدمة التكنولوجيا
 .والنفايات

 إطار يف تنمية هي املستدامة، التنمية :العالمية البيئية للمشكالت الدولي والتعاون الذات على عتماد/ اإل6
 أن دولة لكل البد أي الطبيعية، املوارد تفرضها اليت القيود حدود ويف الوطنية احلدود داخل على الذات، االعتماد
 الطبيعية. للموارد الرشيدة واإلدارة ورغباهتا، حاجاهتا بني املوائمة يتيح ومبا احمللية، وفقا لألسس بيئتها، مع تتعايش

 :20يلي فيما نذكرها أن ميكن املبادئ من جمموعة املستدامة للتنمية :المستدامة التنمية مبادئ/2-3

األولويات  وضع يف التشدد إىل املالية املوارد وندرة البيئية، املشكالت خطورة إقتضت :بعناية األولويات تحديد-1
 إبطاء. بال هلا التصدي جيب اليت للمشكالت مراحل عل العالج إجراءات وتنفيذ

موارد  تأمني يف واإلستثمار له، مربر ال إسراف يف هدرها عن والتوقف الناضبة البيئية للموارد الرشيد اإلستخدام-2
 بديلة.

وال  مربر، بدون مكلفة الناجحة السياسات فيها ، مباالبيئية السياسات معظم كانت :دوالر كل من اإلستفادة-3
  ؛الصناعية البلدان يف تقليديا تستخدم اليت التكلفة مرتفعة األساليب استخدام النامية البلدان تستطيع
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 ومفاضالت تكاليف تتضمن سوف البيئة جمال يف املكاسب بعض األطراف: لكل الربح حتقيق فرص إغتنام-4
 الدعم وخفض الفقر، من واحلد الكفاءة لتحسني صممت لسياسات فرعية كمنتجات حتقيقه ميكن والبعض اآلخر
  للجميع؛ الربح لتحقيق سياسة أوضح هو الطبيعية املوارد على استخدام

مرور  مع تفىن ال حىت ،نفسها جتديد على املوارد هذه بقدرة وحيوانا( )نباتااملتجددة  املوارد استهالك يف اإللتزام-5
 الزمن.

 األضرار خفض إىل والرامية السوق على القائمة احلوافز إن :ممكنا ذلك يكون حيثما السوق أدوات إستخدام-6
 التطبيق؛  حيث من وغالبا املبدأ حيث من األفضل البيئية هي

 كبرية؛  بدرجة قوية النجاح فرص تكون وبالتايل البيئية، للمشكالت التصدي على للمواطنني الكامل اإلشراك-7

 وملوثات  نفايات من فيها بلغته ما مع املأمون التعامل على البيئة بقدرة اإللتزام-9

 من فعالية وأكثر كثريا أرخص تكون الوقاية فإن البيئة حبماية األمر يتعلق عندما البداية: من البيئة إدماج-11
 األساسية. البنية يف اجلديدة اإلستثمارات من احملتمل الضرر وختفيف تقييم إىل اآلن البلدان معظم العالج وتسعى

 :المستدامةالتنمية  أبعاد- 2-3

 : 21بأبعاد متداخلة ومتكاملة وميكن حصرها فيما يليتعاجل التنمية املستدامة 

 أكرب قدر ممكن من العدالة يف توزيع الثروة  حتقيقاالقتصادية: التنمية  – 1

 : حتقيق املساواة والتماسك واحلراك االجتماعي التنمية االجتماعية – 2

 : واملوارد الطبيعية المحافظة على البيئة – 3

 التنمية المستدامة في الجزائربالسياسة الصحية  عالقة ا /ثاني

 تطور السياسة الصحية في الجزائر:-1

 مجاهلا فيما يلي:، واليت ميكن افيهاتبعا للمحددات اليت حتكمت  شهدت السياسة الصحية يف اجلزائر عدة تطورات

   :1965-19962السياسة الصحية -أ

                                                           
   repository.nauss.edu.sa، متوفر على الرابط: 10اجمللس األعلى للتعليم، التنمية املستدامة، ص   21 



حالة صحية مرتدية، حيث كان النظام الصحي متمركزا أساسا يف كربيات املدن اجلزائرية   9119عام ورثت اجلزائر 
وينحصر أساسا يف الطب العمومي وعيادات تشرف عليها البلديات حيث كاجلزائر العاصمة وقسنطينة ووهران، 

ضال عن الطب اخلاص ف والتعليم، جبانب الطب املدرسي النفسي الذي تشرف عليه وزارة الرتبية جمانا،تقدم اخلدمة 
 .22طبيب أغلبتهم من األجانب 100الذي يسهر عليه حوايل 

 :23كما أن املشكلة الصحية عشية االستقالل كانت تعاين من عدة إشكاالت، ميكن امجاهلا فيما يلي

 ممرض وممرضة 9000طبيب و 9900هجرة مجاعية لألطباء الفرنسيني -9

أطباء لكل  2وادر الصحية الوطنية حيث بلغ عدد األطباء بالنسبة لعدد السكان حالة مرتدية نتيجة نقص الك-9
 طبيب أسنان فقط 20صيديل و 10ساكن، جبانب  900000

 النقص يف الكوادر الفنية واإلدارية لتسيري املؤسسات الصحية-2

 سوء توزيع املؤسسات واملراكز الصحية -0

رتاتيجية هتدف لتعديل مواقع اخللل اليت مس النظام الصحي، ومن أجل اصالح اخللل قامت اجلزائر برسم اس
 :24واتسمت بـ

 وإجراءات النظافة وحماصرة املرض والعمل على عدم وقوعه  عرب محالت التلقيح :الوقاية-1

ا من املراكز اخلدمة الضرورية بدءلتحقيق ذلك مت وضع مستويات عديدة يتلقى فيها املريض  :عالج األمراض-2
 القاعدية وصوال اىل املستشفيات عند استعصاء العالجالصحية 

كل : بغية حتقيق تغطية صحية كاملة للرتاب الوطين من حيث املوارد البشرية واهليا التوزيع العقالني لألطباء-3
 واملعدات الضرورية  

 :1979-1965السياسة الصحية -ب

                                                           
 11، ص 9000نور الدين حاروش، إدارة املستشفيات العمومية اجلزائرية، دار كتامة للنشر، اجلزائر، 22 
كلية العلوم   القتصادية،احالة مصحة الرازي للطب واجلراحة بسكرة، رسالة ماجستري يف العلوم  حبيبة قشي، أليات تطبيق السياسات التسويقية يف املؤسسات الصحية: دراسة23 

 990، ص9000-9001جامعة حممد خيضر بسكرة، والتسيري،االقتصادية 

 09نور الدين حاروش، مرجع سابق، ص 24 



وبصدور األمر املنظم  ،9110الوطين ونشاط املعهد الوطين للصحة العمومية الذي أنشأ عام مع بداية املخطط 
أخدت األمور تتحسن شيئا فشيئا من خالل حتسني ودفع عجلة التكوين  ،9111ملهنة األطباء والصيادلة عام 

 911125و 9110وكذا انشاء بعض اهلياكل القاعدية بني سنيت  الطيب،الطيب وشبه 

، عرب توفري قاعات 9111و9110وتتميز هذه املرحلة باهلياكل القاعدية ومضاعفة قاعات العالج بني سنيت 
عددة فضال عن انشاء العيادات املت الوقاية،وقد كان اهلدف منها  والية،العالج واملراكز الصحية على مستوى كل 

 .910026اخلدمات بداية من عام 

فقط تتوفر هبا قنوات  باملئة 92ون فقط هي اليت كانت ممولة باملياه صاحلة الشرب باملئة من السكا 20ومبا أن نسبة 
اختاذ بمما دفع بالدولة للتحرك  املياه،مراض املتنقلة عرب وما ينجم عن كل ذلك من انتشار األالصرف الصحي 

لألطفال سواء يف  اينالتدابري الالزمة من أجل تنفيذ بعض الربامج اليت سطرت هبذا الشأن، كالتكفل بالطب اجمل
 01املؤرخ يف 11-11إطار الطب املدرسي أو يف إطار مركز محاية األمومة والطفولة، فضال عن صدور املرسوم رقم 

والقاضي بإلزامية التلقيح وجمانيته ، جبانب التكفل التام من طرف الدولة ملكافحة بعض األوبئة   9111جويلية 
 .27، جبانب تنظيم الوالدة مبراكز محاية الوالدةكمرض السل والشلل ومعاجلته جمانا 

 :وما مييز هذه املرحلة

: كالتلقيح ضد الشلل، ومكافحة املالريا بداية من سنة 9100-9111احلمالت الوطنية للتلقيح بداية -1
 ، فضال عن الربامج املسطرة من طرف املنظمة الصحة العاملية9111

والسعال الديكي والتلقيح ضد احلصبة، كما اجتهت  ،9101اخنفاض معدل اإلصابة مبرض اجلدري سنة -2
 السلطات املعنية اىل التوعية واإلرشاد وباألحرى الثقيف الصحي 

ومن أجل توفري الصحة لكافة املواطنني فقد عملت احلكومة على تشجيع القطاعات اخلاصة من أجل أن تقدم 
لصحة العمومية من خالل التعاون بني القطاعات اخلاصة واملنظمات الرمسية واجلماعات احمللية خدماهتا لصاحل ا

 .28الدينية والفكرية بغية حتقيق التنمية الصحية

 :2119-1979السياسة الصحية من عام 
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لك القطاع اخلاص ذ متيزت هذه الفرتة بتبين معيار التقسيم اهليكلي والتطور التنظيمي للقطاع الصحي يف اجلزائر مبا يف
 والعام.

واعتربت اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين أن النظام الصحي الوطين للتنمية االقتصادية واالجتماعية يتحقق 
 عرب الرتكيز على:

توحيد وحتديث القوانني والنظم الصحية لضمان التناسق بني التنظيم القانوين واالهداف األساسية اليت أعلنها -1
 9101امليثاق الوطين لسنة 

 الزامية التكامل بني القطاعات وحتديد الوظائف واألدوار بني القطاعات والتنظيمات الوطنية -2

 تكامل مجيع اهلياكل مهما كانت طبيعتها القانونية يف تطبيق الربامج الوطنية واجلهوية للصحة-3

املراكز االستشفائية اجلامعية ويف هناية الثمانينات جاء وهي  9121وتتميز هذه املرحلة بإنشاء اهلياكل الصحية سنة 
مراض املعدية وفقا لنص الدستور دولة يف جمال الوقاية ومكافحة األليحدد تدخل ال 9121فيفري  92دستور 
 أنداك.

مرحلة تقييم السياسات التنموية مبا فيها السياسة الصحية حيث عملت  9111-9120كما كانت مرحلة 
 .29ائرية على وضع اخلطوط الرئيسية للسياسة الواجب اتباعها مستقبالاحلكومة اجلز 

 لغ عددهمحيث بطباء يف اجملال الصحي من حيث عدد األ يف تلك املرحلة قدرا من التحكم وقد حققت اجلزائر
طبيب أجنيب، كما قدر عدد جراحي األسنان اجلزائريني يف نفس  9009طبيب مقابل  0210اىل  9129سنة 

 .30حسب احصائيات نفس السنة 9012أما عدد الصيادلة اجلزائريني فقد بلغ  9909السنة 

من خالل املراسيم التنفيذية  9110بإعادة تنظيم املؤسسات الصحية ابتداءا من سنة كما متيزت هذه املرحلة 
أعيد تنظيم القطاع الصحي عرب ظهور املؤسسات  9000اخلاصة باملؤسسات االستشفائية اجلامعية، ويف سنة 

عالج وتقريب بغية الوصول للالعمومية االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية وهي نوع من الالمركزية 
 .31املستشفيات من املواطن

بعض التحسن غري أنه غري كاف، فحسب تقرير املنظمة العاملية  9001كما عرفت املؤشرات الصحية اخلاصة بسنة 
باملئة من  1.9للتجارة وعلى الرغم من املبالغ املالية العمومية الكبرية املرصودة للقطاع الصحي يف اجلزائر واملقدرة بـ 
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ا ما تعلق بوفيات األطفال كانت دون املستوى املطلوب وذلك راجع السيمامليزانية العامة اال أن اخلدمات الصحية 
لعدم وجود اسرتاتيجية ناجعة، جبانب سوء توزيع األطباء والتفاوت فيما خيص الرعاية الصحية، حيث جند أن وفيات 

من األلف ، بينما  21.2من األلف حسب املنظمة، وحسب اجلزائر فهي  00.1سنوات  1األطفال األقل من 
، والكزاز والسعال باملئة  12يف الوقت الذي بلغت فيه التغطية التلقيحية ضد الشلل  00.2غ معدل احلياة بل

باملئة، أما متوسط توزيع األطباء فنجد طبيبا واحدا  29باملئة والتلقيح ضد التهاب الفريوس الكبدي  20الديكي 
 . 32لكل ألف مواطن وأقل من سريرين لكل ألفي مواطن

( الكثري من اإلجنازات، حيث ظهرت عدة مؤسسات دعمت القطاع على 9009-9119الفرتة )وقد شهدت 
غرار املخرب الوطين ملراقبة املواد الصيدالنية ومعهد باستور الذي أصبح خمربا مرجعيا ملنظمة الصحة العاملية يف جمال 

    ية.يو املراقبة والتكوين حول مقاومة اجلراثيم للضمادات احل

قطاع من جانب أخر انتقاال للوضعية الدميغرافية الوبائية للسكان اىل تعزيز العالج اجلواري من أجل وقد عرف ال
، 9000تقريب العالج للمواطن، حيث باشرت السلطات العمومية يف تنظيم جديد للمؤسسات الصحية سنة 

واري الذي قرب لطب اجلهبدف فصل املستشفيات اجلامعية عن تلك اليت تضمن عالجا قاعديا أسفر عن تأسيس ا
العالج من املواطن، كما برز تقسيم جديد للمؤسسات الصحية على غرار املؤسسات العمومية االستشفائية ، 
واملؤسسة العمومية للصحة اجلوارية ، اليت تشمل قاعات العالج والعيادات متعددة اخلدمات ، كما استفاد القطاع 

مؤسسة  200مليار دينار جزائري مث استثمار يف اجناز  900مة من غالف مايل بقي 9001اىل  9001من سنة 
 .استشفائية وجوارية

 :2114-2119 ما بينالسياسة الصحية -

 على احلكومة التزمت فقد 9001ىل ا 2001 سنة من ابتدءا احلكومة به بادرت الذي املسار مواصلة جلأ من
 فقد األساس هذا على و 9090- 9090اخلماسي التنمية برنامج إطار حتت اجلهود هذه مواصلة بعاتقها األخذ
 أي دوالر مليار 286 بـ قدر ضخم مايل غالف ختصيص عرب احلكومة قبل من سياسية جرأة اخلطوة هذه تطلبت

 من وافرة حصة من يستفيد أن من الصحي القطاع استطاع فقد بالتايل و مليار دينار، 21.214 يعادل ما
 التكفل هبدف وهذا سنة كل يف دج مليار  155يعادل ما أي دج مليار  619بـ الربنامج هذا خمصصات

 :33بإنشاء
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 مستشفى 1-909

   مركبا صحيا متخصصا 2-01

  عيادة متعددة اخلدمات 3-220

 قاعة للعالج  4-9000

 مدرسة لتكوين الشبه الطيب  5-90

  الصحة:قطاع  واقع-2

 املتقدمة تلك يف سواء ، تمعاتجملا خمتلف يف التنمية جمال يف أمهية األكثر الشواغل من الصحة مسألة أصبحت لقد
 حد على اهتمؤشرا وأحد املستدامة التنمية حتقيق يف تساهم اليت العوامل أهم بني من بوصفها وذلك املتخلفة وأ

، فالتنمية  اإلنتاجية ورفع اإلنتاج لزيادة مفتاحا كذلكيف حد ذاهتا ، فإهنا تعترب   قيمة الصحة متثل حني ففي،  سواء
الصحية متثل عنصرا هاما يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية ، حيث من غري املمكن حتقيق تنمية حقيقية 

كوهنا حق   جانب إىل فالصحة،  34دون حتسني وتطوير األوضاع الصحية لإلنسان والذي هو نواة التنمية وهدفها
االجتماعية واالقتصادية والشخصية ، ويف هذا االطار  التنمية يقلتحق يةمهاأل بالغ وردا م فهي تعترب ، أساسي عاملي

حاولت اجلزائر منذ االستقالل توفري حاجيات االنسان واملواطنني يف جمال الصحة ، يف اطار امليثاق الصحي الذي 
الطار األساسي ا يشكل التصميم التوجيهي للمنظومة الوطنية للصحية يف ظل سيطرة القطاع العمومي الذي يعد

 . 35الذي يوفر العالج

األطفال لكن بقيت  فياتو  ملكافحة طينو ال الربنامج اهمن ، صحةلل يةلعم برامج بإقامة التسعينات بداية متيزتكما 
املنظومة الصحية تعاين تأرجحا يف ظل غياب أهداف واضحة وظهر ذلك من خالل احتجاجات املواطنني ونقص 

االنشغاالت املتعلقة بتوفري الدواء وتنظيم االستعجاالت امللفات  اليهع بلغ ،  كمااحلوافز مع ضعف التكوين 
فاض اليت طفت للسطح يف هناية الثمانينات خصوصا مع أزمة اخن االجتماعية ، ومتيزت هذه الفرتة بكثرة املشاكل

أسعار البرتول وتفاقم الوضع االقتصادي واالجتماعي الذي انتهى بأزمة اقتصادية واجتماعية صاحبها امهال طيب 
وهو ما  تونتج عنه التوجه حنو القطاع اخلاص حبيث أولت احلكومة اجلزائرية اهتمامها بسياسة الوقاية ونظام العيادا

 :  36من خالل طرح برنامج اإلصالح الذي كان يهدف اىل 9119ظهر عام 
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  على احمليط مع حماولة جتديد الوصاية وتسيري أفضل للميزانية  نفتاحاإل-1

رار ستقوبالنظر لعدم اإل سنوات،آليات للتكيف والتجاوب من خالل مسار شامل على مدى مخس  وضع-2
السياسي مل تكلل جمهودات الربنامج بالنجاح بالنظر لغياب أهداف واضحة وغياب مراقبة القطاع اخلاص يف ظل 

  العام.تدهور حاد للقطاع 

وتويل اجلزائر أمهية بالغة لتنمية قطاع الصحة بوصفها من العوامل اليت تسهم يف التنمية املستدامة وأحد مؤشراهتا ، 
مية مستدامة بدون سكان أصحاء كوهنا تعترب مفتاحا لإلنتاجية والرخاء االقتصادي واالجتماعي فال ميكن حتقيق تن

والثقايف ، فحاالت تردي الصحة تؤثر سلبا على النمو والتنمية وألول مرة تناولت اجتماعات جملس األمن وجمموعة 
ها قضايا صراحة القضايا الصحية بوصف الثمانية واملنتدى االقتصادي العاملي ومنظمة التعاون والنمو االقتصادي

نمية عالن ريو للبيئة والتنمية على أن البشر يقع يف صميم االهتمامات املتعلقة بالتإكما نص املبدأ األول من   إمنائية ،
ي حياة صحية ومنتجة يف وئام مع الطبيعة ، فال ميكن حتقيق تنمية مستدامة مع تفش حييوااملستدامة وحيق هلم أن 

كما يتعذر احلفاظ على صحة السكان دون وجود تنمية مستدامة من الناحية االقتصادية ،اض املهلكة األمر 
     . 37جتماعية والثقافية والبيئية واإل

شباع املصطنع هنج سياسة اإل إىل اتهبداي يف تهجتإ ةلاملرح هذه يف الصحية السياسة تسيري نأ حظتهمال نميك ما
 التغيري، فمع بداية التسعينات عرف اجملتمع صعوبة يف اإلصالحات واليت كانت بعيدةوالذي وصل اىل القمة بدل 

عن التغيري، كما أن التصحيح اهليكلي يف بداية التسعينات خصوصا فيما تعلق باخلوصصة يف اجملال الصحي والذي 
 :38يتمثل يف

 الرتفاع التكلفة الطبية خاصة األمراض املستعصية  املستمر التزايد-1

 املتذبذب للموارد الصحية املادية منها واملالية والبشرية  التسيري-2

 يف النفقات العامة للقطاع الصحي  تدين-3

بنمط العالج باملسامهة وهؤالء الشركاء كلهم  واستبدلته جالعال جمانية نع لةو الد تلخت التسيري نم النمط فهذا وهبذا
مليار دينار جزائري من  99والذي ساهم بـ  9099سنة عاجزون ماليا، حيث يقدر عجز الضمان االجتماعي 
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مليار دينار، ومتيزت هذه املرحلة برتاكم املشاكل اليت أدت اىل إعادة هيكلة للنظام الصحي وفقا ملا  10أصل 
 : 39يلي

 اجلهوية الصحية جتسيدا للقطاعية الالمركزية  مشروع-1

 رصد اجلهوي للصحة املستوى املؤسسايت: اجمللس اجلهوي للصحة، امل على-2

 : 40أما بالنسبة للهيكل التنظيمي لقطاع الصحة فانه يشتمل على ثالثة مستويات أساسية تتمثل يف

: تشمل الوزارة عشر وحدات مؤسسة عن طريق مرسوم ومنسقة بواسطة السكرتري العام فضال المركزي المستوى-أ
 عن وجود جلان وطنية وقطاعية   

املالئمة بني عرض العالج واحتياجات السكان وضمان مبدأ املساواة والعدالة يف : بغية الجهوي المستوى-ب
 االستفادة من العالج.

-10والية كما تسري مديرية الصحة والسكان باملرسوم التنفيذي  02تتكون اجلزائر من  :الوالئي المستوى-ج
ارد يل مديريات الصحة والسكان الو املتعلق بتحديد القواعد التنظيمية وتشغ 9110جويلية  90املؤرخ يف  919

 .00يف اجلريدة الرمسية رقم 

 مجيع ومتكني الصحية، يف اخلدمات احلق لضمان الدولة جهود تعبئة يف بالصحة العمومية اخلدمةكما استمرت 
 األداء حتسني أجل من الصحية املنظومة وإلصالح واالستشفائي اجلوهري الوقائي العالج على احلصول من املواطنني

 :41على احلكومة هرتوسفيها، 

 الصحية؛ املنظومة قدرات حتسني-أ

  حمال؛ الوقائية الصحة تطوير سيكون-ب

 أالستشفائي؛ العالج حتسني-ج

 :إىل سريمي املستشفيات إصالح-د

 االستشفائية  الصحية الرعاية أعمال ودوام وإقامتهم، املرضى استقبال ظروف حتسني-1
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 واجلراحية، الطبية باالستعجاالت التكفل تراتيب دعم-2

 اليت األمراض يف املختصة والسيما اخلدمات املتخصصة، الطبية للخدمات املالئمة بالوسائل التزويد حتسني-3
 اخلارج. إىل التحويل تستوجب

 : 42ميكن حصر أهم مؤشرات الصحة فيما يليأهم مؤشرات الصحة: -3

 بالسنوات الوالدة عند احلياة توقع-1

 بالسنوات امليالد عند بالصحة التمتع مع احلياة مأمول معدل-2

 حي( مولود 1000 لكل) الوالدة حديثي األطفال وفيات معدل-3

 (حي مولود لكل العمر من األوىل والسنة امليالد بني الوفاة )احتماالت الرضع وفيات معدل-4

 حي( مولود 1000 لكل اخلامسة سن بلوغ قبل الوفاة احتماالت) اخلامسة دون األطفال وفيات معدل-5

 (ساكن 1000 لكل سنة 60و 15 سن بني الوفاة احتماالت) البالغني وفيات معدل-6

 حي مولود 100000 لكل األمومة وفيات نسبة-7

 ساكن 100000 لكل حمددة أسباب عن النامجة الوفيات معدل-8

 % األعم األسباب حسب املفقودة العمر سنوات توزع-9

 ٪ سنوات 5 عن أعمارهم تقل اللذين األطفال بني الوفيات أسباب توزع-11

 ساكن 100000 لكل السل انتشار معدل-11

 سنة كل ساكن 100000 لكل السل ثو دح معدل-12

 ساكن  900000 لكل فوق فما سنة 15 العمر من البالغني الكبار بني االيدز فريوس انتشار معدل-13

  الجزائر:الصحة في  احصائيات-4
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د املعاهد حيث صنفت اجلزائر يف تقرير ألح السابقة،ان الوضع الصحي يف اجلزائر يف حتسن مقارنة بالسنوات 
دوليا ضمن  09بلد حول واقع الصحة يف العامل واملرتبة  990من أصل  09اإلحصائية الربيطانية حبيث حتتل املرتبة 

فال رتفاع معدل الوفيات يف وسط شرحية األطوالذي يعد منخفض يف ظل ا الصحة،بلد حول االنفاق على  990
 املعتمدة.قياسا باملعايري الدولية 

سنة لريتفع اىل  11بـ  9110فبالنظر حلالة اجلزائر جند أن العمر املأمول يف ارتفاع مستمر ، حيث كان يقدر سنة 
لة طفيف يف احلا بسنتني مما يدل على حتسن 9002اىل سنة  9000، بينما ارتفع من سنة  9000سنة عام  11

سنة مما يعكس  00اىل  9001سنة لريتفع سنة  09حيث بلغ  9002الصحية يف اجلزائر ، اذا ما قورن سنة 
حتسن احلالة الصحية خالل هذه الفرتة ، وباملقابل شهدت معدالت الوفيات من األطفال اخنفاضا مستمر ، حبيث 

اىل  9000طفل لينخفض سنة  10بـ  9110سنة  مولود 9000بلغ معدل وفيات األطفال دون اخلامسة لكل 
، وهذا ما يدل على حتسن احلالة  9001طفل سنة  92ليصل اىل  9002طفل سنة  09طفل مث اىل  02

 ،   43الصحية خصوصا يف السنوات األخرية

   الجزائر:الصحية في  النفقات-5

سبة الزيادة أو حيث قدرت ن مستمر،من الناتج القومي اإلمجايل يف اجلزائر بشكل  تزايدت النفقات الصحيةلقد 
 9000بينما قدرت نسبة االرتفاع بني سنيت  سنوات،خالل سبع  % 0.1 بـ 9000و 9001االرتفاع بني سنيت 

كما   برية،ك  وقد ترجع تلك الزيادة اىل اهتمام اجلزائر بالقطاع احلي بدرجة فقط،خالل سنتني  %9.0 بـ 9001و
 9000خصوصا بني سنيت  متزايد،العام على الصحة بشكل نسبة االنفاق الحكومي مت الزيادة كذلك يف 

 سنوات. 0خالل  % 90.0اىل  9000لريتفع سنة  % 1بـ  9000حيث قدرت سنة  ،9000و

لكل  طبيب 99فقد كان هناك  9001و 9000يف اجلزائر بني سنيت القوى العاملة الصحية أما خبصوص 
 9000نسمة ، وعامالن بالصيدلة لكل  9000أطباء لكل  2نسمة ، أما أطباء األسنان فقدر عددهم بـ  9000

معدل ، أما بالنسبة اىل  44نسمة 9000نسمة ، بينما يوجد عامل واحد يف جمال البيئة والصحة العمومية لكل 
لرغم من لصحي للسكان يف اجلزائر على افقد شهدت تزايد مستمر ويرجع ذلك لتحسن الوضع ااألمل في الحياة 
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اىل  9001لريتفع سنة  9002واستقر سنة  09بـ  9000االرتفاع يف األمراض املختلفة حبيث قدرت النسبة سنة 
    45 02واستقر يف سنوات يف مستوى  02

 9091دج سنة  229.019.019.000 بـ قدرت حيث الصحة لوزارة كبرية ميزانية خصصت اجلزائرية فاحلكومة
 املتزايدة، الصحية املتطلبات بذلك مواكبة هذا يومنا اىل االستقالل مند ملحوظا تزايدا عرفت امليزانية ،هذه

 للمؤسسات التحتية البناءات يف حتسينات صاحبتها واليت الصحية املنظومة مستوى على املتتالية والتحسينات
 اخلدمات، املتعددة القاعات العامة، املستشفيات تظم اليت الصحية القطاعات من تتكون إذ العمومية، الصحية
 واملعقدة اخلطرة احلاالت ويف العالج، ظروف للمواطنني توفر اهلياكل هذه والوالدة، العالج قاعات الصحية، املراكز
 هذه توجد خاصا، تكفالأين جيدون  اجلامعية، االستشفائية واملراكز، املتخصصة االستشفائية املراكز إىل توجه

 حيث كبريا ارتفاعا الصحية املؤسسات عرفت لقد املختلفة، املناطق يف السكان بعدد تتعلق شروط وفق املؤسسات
 يضاأ مس االرتفاع هذا،  9009 عام مستشفى 910 إىل ليصل 9110 عام مستشفى 910 إىل عددها وصل
 .46واخلاص العام القطاعني ويف وصيادلة وممرضني ومتخصصنيأطباء  من الصحي، القطاع يف العاملني كل

 

 :مستدامة صحية تنمية تحقيق أسس-6

ان تعزيز قدرة األنظمة الصحية على توفري اخلدمات الصحية األساسية للجميع على أسس الكفاءة ويسر التكلفة 
القيم و للوقاية من األمراض واألوبئة مبا يتماشى مع حقوق االنسان واحلقوق األساسية، ويتفق مع القوانني احمللية 

الثقافية والدينية، يستدعي حتقيق جمموعة من التدابري على العديد من املستويات، وعلى هذا األساس جند االهتمام 
الواسع لتقارير املؤمترات ومؤمترات القمة ذات الصلة اليت تعقدها األمم املتحدة والدورات االستثنائية للجمعية العامة 

 :47مبا يلي

 وارد البشرية العاملة يف القطاع الصحيحتسني وتطوير ادرة امل-1

تعزيز إمكانية احلصول على بصورة منصفة وحمسنة على خدمات الصحة الكفؤة والرخيصة، تشمل الوقاية على  -2
 كافة مستويات النظام الصحي، واحلصول على االدوية الضرورية بأسعار معقولة 
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لتنمية ربامج املتعلقة بالقضاء على الفقر وحتقيق ادمج املشاكل الصحية يف االسرتاتيجيات والسياسات وال-3
 املستدامة

 توجيه اجلهود البحثية باجتاه القضايا الصحية ذات األولوية وتطبيق نتائج البحوث عليها -4

تعزيز تكافؤ الفرص يف احلصول على خدمات الصحة والتعليم والتدريب واملعاجلة والتكنولوجيا الصحية واالهتمام -5
 جلانبية لسوء الصحةباآلثار ا

ية تقدمي مساعدات تقنية ومالية اىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادياهتا مبرحلة انتقالية لتنفيذ اسرتاتيج-6
 الصحة للجميع، مبا يف ذلك أنظمة املعلومات الصحية وقواعد البيانات املتكاملة عن تبين تنمية صحية.

إطالق مبادرات دولية لبناء القدرات تساعد يف تقييم الروابط بني الصحة والبيئة، وتستفيد من املعارف املكتسبة -7
 من أجل هتيئة استجابات أكثر فعالية إزاء االخطار البيئية اليت هتدد صحة االنسان 

عام واخلاص مع القطاعني ال نقل ونشر التكنولوجيا بشروط متفق عليها، تشمل إقامة شراكات متعددة اجملاالت-2
 لتأمني احلصول على اخلدمة الصحية

تعزيز برامج منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية لتخفيض نسبة الوفيات واالصابات واألمراض املهنية، -1
 .وربط الصحة املهنية بتحسني الصحة العامة كوسيلة لتعزيز الصحة العامة والتوعية الصحية

  الجزائر: في الصحية للخدمات شاملة يةإصالح خطة-7

 تقوم حيث البالد تاريخ يف الصحية املنظومة إلصالح خطة أكرب 2008 أفريل 14 يف زائرياجل الوزراء جملس أقر
 إنشاء جانب إىل والعالج الوقاية حيث من الصحية التغطية ترشيد يف تساعد جديدة صحية خارطة إعداد على

 عن تزيد خمصصات لقاء 9091 العام آفاق يف الصحي بالقطاع للنهوض املدى بعيد خمطط يف صحية، أقطاب
 منظمة بلدان يف حاليا املسّجلة الصحية املؤشرات مستوى إىل الوصول بغرض جزائري، دينار مليار 1819,63

  .االقتصادية والتنمية التعاون

 حاليا يقّدر 2025 سنة نسمة مليون 44.8 حدود السكان عدد يبلغ أن ،زائر اجل يف رافيةإستشراسات د وتتوقع
نسمة ، وستكون هلذه التحوالت  20مليون ، كما تشري الدراسات نفسها اىل وصول معدل طول العمر اىل  20بـ 

الدميغرافية أثار على الرتكيبة السكانية وجتديدها ، وكذا على االقتصاد واجملتمع ، وهو ما دفع السلطات احلكومية 
 مع،  الصحة من املواطن وترتيب مستويات العالج اجلزائرية يف اإلسراع يف اإلصالح الصحي يقوم على تقريب



 اليت اخلدمات نوعية وحتسني رافيةوالفوارق اجلغ الوبائي باالنتقال والتكفل العادي والعالج الوقاية على الرتكيز إعادة
 .رداءهتا من ئريونزااجل اشتكى طاملا

مستشفى  10 و عاّما مستشفى 88 جنازبإ يقضي شامال برنامج اجلزائرية الصحةزارة و  أعدت باملطلوب وللوفاء
هيكليا صحيا أخر ،  999و  التخصصات متعددة عيادة 311 عن فضال ، خمتصة حملية معاهد وأربعةخاصا ، 

 بتكلفة دعم برامج 4 و عالج برامج 8 و وقاية برنامج 26 خالل من الوبائي باالنتقال التكفل احلكومة وتنوي
 للمواد مركزية حملية وكالة إنشاء خالل من األدوية تسيري إصالح وستتيح ،جزائري  دينار مليار 92 قدرها إمجالية

 وترميمها، الصحية اهلياكل مضاعفة إىل إضافة املزيفة األدوية حماربة جانب إىل ، اجلنيسة األدوية وترقية الصيدالنية
 األطباء تعيني مع ، واألجنيب زائرياجل اخلاص القطاع وجه يف االستشفائي االستثمار وفتح التقنية اإلمكانات وتأهيل

 إىل احلكومية اخلطة وتسعى ، التأطري وتدعيم التكوين تطوير و ، العليا واهلضاب اجلنوب مناطق يف األخصائيني
 وبأمنه، املريضراحة ب والتكفل اخلدمات نوعية وحتسني التمويل وتنظيم ، التسيري ومقاييس املستشفيات تسيري تطوير
 الصحية للمتابعة نظام إقامة استكمال خالل من ، 48 لـا الواليات مستوى على الصحية الفوارق زالةإإىل  إضافة
 ميكن حىت ، الصحية باهلياكل اخلاصة النجاعة راتومؤش اجلودة مقاييس وحتديد ، املستشفيات تسيري وتطوير
 من % 20 مستوى إىل اجلنيسة األدوية إيصال على السلطات راهنت كما ، املتنقلة غري راضباألم التكفل

 األم صحة وتدعيم باألطفال اخلاصة القلب وجراحة األعضاء زرع بعمليات والنهوض ، 48اإلمجايل االستهالك
 القرون راض أم عودة ظل يف هشا زالي ال األخري هذا أنّ  ،زائر اجل يف الصحي للوضع متابعون ويالحظ ، والطفل

 الشرياين الدم ضغط ارتفاع منها املتنقلة وباخلصوص غري راضاألم تنامي جبانب ، والسل الطاعون صورة يف الوسطى
 من احلصص ضعف كارثية الوضعزاد و  ، املزمنة التنفسراض وأم ، والسرطان ، الّسكري وداء ، القلبية راضواألم

 هلذه احمللي اإلنتاج تغطية ضعف لسدّ  األدويةاسترياد  يفزائر اجل راطرغم إف ، احمللية السوق يف اجلنيسة األدوية
 .السوق

    خاتمة:

لقد عملت اجلزائر منذ االستقالل على حتقيق التنمية الصحية يف اطار السياسات االجتماعية عرب طرح جمموعة من 
اهلياكل والقواعد والرتكيز على املزاوجة بني القطاع العام واخلاص ، وتوفري اخلدمة الصحية جمانية جلموع املواطنني ، 

ية لرعاية الصحية انعكست على صحة املواطن الذي يعد نواة التنموقد حققت يف هذا االطار نتائج طيبة يف جمال ا
بلد حول واقع الصحة يف  990من أصل  09املرتبة االجتماعية واالقتصادية والثقافية ، حبيث استطاعت أن حتتل 
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بلد حول االنفاق على الصحة ، والذي يعد منخفض يف ظل ارتفاع معدل  990دوليا ضمن  09العامل واملرتبة 
 جديدة صحية خارطة إعداد على تقوموفيات يف وسط شرحية األطفال قياسا باملعايري الدولية املعتمدة ، وأن ال

 بعيد خمطط يف ، صحية أقطاب إنشاء جانب إىل والعالج الوقاية حيث من الصحية التغطية ترشيد يف تساعد
زائري ج دينار مليار 1819,63 عن تزيد خمصصات لقاء 9091 العام آفاق يف الصحي بالقطاع للنهوض املدى

، وهو  االقتصادية والتنمية التعاون منظمة بلدان يف حاليا املسّجلة الصحية املؤشرات مستوى إىل الوصول بغرض ،
ما يبني اهتمام احلكومة اجلزائرية باملواطن وحتسني اخلدمة الصحية املقدمة له باجملان يف اطار اهتمامها الشامل 

 اعية وحتسني املستوى املعيشي له .بالسياسات االجتم

 


